
ΑΡΜΟΛΙΑ – ΠΥΡΓΙ – ΜΕΣΤΑ 
Αναχώρηση περ. στις 11:00 για Αρμόλια, το χωριό με τη παράδοση στην κατασκευή πήλινων αντικειμένων 
όπως στάμνες, βαζα, γλαστρες αλλά και γάστρες, πιάτα κ.α. Τα σπίτια πέτρινα κτισμένα κολλητά. Μιά 
βόλτα στα σοκάκια του χωριού με στάση στην εκκλησία της Παναγίας ενωμένη με αυτή του Αγίου 

Δημητρίου να θαυμάσουμε ένα από τα ωραιότερα και αρχαιότερα τέμπλα (1744).  

 

Αναχώρηση για Πυργί. Το Πυργί, είναι το μεγαλύτερο μεσαιωνικό χωριό της Χίου με τεράστιο ιστορικό 
ενδιαφέρον λόγω της πολεοδομικής του αρχιτεκτονικής. Η οχυρωματική του διάταξη είναι 
αντιπροσωπευτική για την αντιμετώπιση των εχθρικών επιδρομών. 

Ο ναός των Αγίων Αποστολών, αντίγραφο του καθολικού της Νέας Μονής, αποτελεί ένα άριστα 
διατηρημένο βυζαντινό μνημείο, με άφθονο κεραμικό διάκοσμο, οδοντωτές ταινίες στον τρούλο, με διπλούς 
μαρμάρινους κιονίσκους και πολύχρωμα φιαλοστόμια στην τοιχοποιία. Η ανέγερση του τοποθετείται στο 
13ο με 14ο αιώνα. Τόσο τα εξωτερικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία όσο και οι τοιχογραφίες που κοσμούν τις 
εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι τοιχογραφίες, έργο του 
Αντωνίου Δομεστίχου του Κρητός, χρονολογούνται στα 1665 και χαρακτηρίζονται από έντονο λαϊκό ύφος, 
στο οποίο διατηρούνται στοιχεία από την τεχνοτροπία της Κρητικής Σχολής. Υπάρχουν ακόμη ο ναός της 
Κοίμησης της Θεοτόκου (1694), ο ναός του Ταξιάρχη (1680) και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του 19ου 

αιώνα, όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 

Εκείνο όμως που γοητεύει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά είναι τα Πυργούσικα σπίτια με τα «ξυστά», 
τύπος διακόσμησης της πρόσοψης με γεωμετρικά σχήματα σε μαύρο και άσπρο. Η τεχνική βασίζεται στη 
μαύρη άμμο του επιχρίσματος, η οποία αφού ασπριστεί με επιμέλεια, ξύνεται ακολουθώντας απλά ή 

σύνθετα μοτίβα και δίνει μαύρα θέματα πάνω σε λευκό φόντο. 

 

Αναχώρηση για Μεστά και Λιμένα (φαγητό). Μεσαιωνικό χωριό ένα από τα ωραιότερα χωριά του νησιού, 
35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Χίου. Το ίδιο το χωριό είναι χτισμένο σαν ένα κάστρο με σπίτια, 
περίτεχνης αρχιτεκτονικής Βυζαντινής περιόδου. Η βόλτα στα μικρά σοκάκια του χωριού, κάτω από τις 
καμάρες που σχηματίζουν τα μπαλκόνια προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία. 
Τα Μεστά συνδέονται επίσης με το έθιμο του «Αγά», το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα 
εκεί και σε άλλα Μαστιχοχώρια, όπως τους Ολύμπους και το Λιθί. Τοπικό ποτό άξιο δοκιμής η σούμα που 
παράγεται από την απόσταξη σύκων και σταφυλιών και είναι ποτό για γερούς πότες, αλλά αγνό και με 
ιδιαίτερη γεύση. 
 
Κόστος  €18,00 
Παιδί 5-10 ετών  €10,00 
Συμπεριλ φαγητό €30,00 (σαλάτα,ορεκτικό,κυρίως πιάτο,γλυκό) 

http://www.chios.gr/el/sightseeing/aksiotheata/ekklisies#apostoloi
http://www.chios.gr/el/sightseeing/aksiotheata/monastria#nea-moni
http://www.chios.gr/el/discover-chios/politismos/ithi-kai-ethima#agas
http://www.chios.gr/el/mesta/12-greek/mesaionikoi-oikismoi-kastra/60-olympoi


 


